ATOMVÅPEN ER FORBUDT,
MEN NORGE STIKKER HODET I SANDEN
22. januar trer FNs atomvåpenforbud i kraft og atomvåpen blir
forbudt etter internasjonal lov. Det er en stor seier for alle som
ønsker en verden fri for atomvåpen!
Men Norge stikker hodet i sanden.
Norge har verken signert eller ratifisert atomvåpenforbudet. I
stedet for å delta i den internasjonale dugnaden for å stigmatisere,
forby og avskaffe disse masseødeleggelsesvåpnene, skjermer vi
atomvåpenstatene for press om nedrustning.
Det er på tide at Norge løfter hodet opp av sanden og forholder
seg til realitetene: Å true andre land med bruk av atomvåpen
bidrar ikke til vår sikkerhet. Derimot utgjør disse våpnene en stor
risiko. Så lenge atomvåpen finnes er det fare for at de blir brukt.
Konsekvensene vil være katastrofale.
Det er på tide at Norge tar hodet opp av sanden og støtter FNs
atomvåpenforbud!

HVA ER FNS ATOMVÅPENFORBUD?
FNs atomvåpenforbud ble vedtatt 7. juli 2017 av 122 stater.
Forbudet er en omfattende traktat som forbyr alle aktiviteter
forbundet med atomvåpen - å utvikle, teste, produsere, overføre,
oppbevare, lagre, bruke, å true med å bruke atomvåpen.
Både stater som har atomvåpen og stater som ikke har atomvåpen
kan slutte seg til traktaten. En stat som har atomvåpen må gå med
på å ødelegge sine atomvåpen i samsvar med en juridisk bindende
plan.
Traktaten trådte i kraft 22. januar 2021, 90 dager etter den
nødvendige femtiende ratifikasjonen som kom 24. oktober 2020,
og ble med det internasjonal lov.
FNs atomvåpenforbud gjelder for de statene som har sluttet seg til
avtalen, men vil også påvirke stater som ikke har sluttet seg til
forbudet blant annet gjennom økt stigmatisering, gjennom at
finansinstitusjoner trekker seg ut av atomvåpenindustrien og ved
at statspartene er forpliktet til å forsøke å universalisere avtalen.

NORGES POSISJON
Norge har ikke sluttet seg til FNs atomvåpenforbud. Det til tross
for at det store flertallet av den norske befolkningen støtter
forbudet og norsk tilslutning. I stedet for å delta i den
internasjonale dugnaden for å stigmatisere, forby og avskaffe disse
masseødeleggelsesvåpnene, skjermer vi dermed
atomvåpenstatene for press om gjensidig nedrustning.
Norge har ikke selv atomvåpen, men gjennom NATO lar vi USA
true med å bruke, og eventuelt bruke, atomvåpen på våre vegne.
Slik er vi med på å legitimere disse masseødeleggelsesvåpnene.
Norge var initiativtaker til det humanitære initiativet som ledet
fram til FNs atomvåpenforbud. Fokuset på de humanitære og
miljømessige konsekvensene av atomvåpen tydeliggjorde hvor
inhumane og uakseptable disse våpnene er. Enhver bruk av
atomvåpen, enten det er en villet handling eller resultat av en
ulykke, vil ha katastrofale konsekvenser. Ingen vil kunne gi
nødvendig hjelp. Ødeleggelsene vil være for store og
strålingsfaren for høy. Den eneste måten å sikre verden fra
atomvåpentrusselen, er ved å avskaffe disse våpnene. Et viktig
steg på veien er FNs atomvåpenforbud.

